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Besluit op bezwaar

Geachte heer Barkhuysen,

Hierbij reageer ik namens het college van Toezicht collectieve
beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (hierna: het college) op de
bezwaarschriften die de stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten
(hierna: sena) en de stichting Nederlandse publieke omroep (Npo) hebben
ingediend tegen ons besluit tot aanwijzing van sena van 20 decembe r 2o1,g
(hierna : het aanwijzingsbesluit).

Besluit

Het college besluit de bezwaren deels gegrond, deels ongegrond te
verklaren. Het bestreden besluit blijft in stand, aangepast en met verbetering
van de motiver¡ng.
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A. Verloop van de procedure

Op 27 december 2018 heeft Sena pro forma bezwaar gemaakt tegen

het aanwijzingsbesluit. Bij brief van 25 januari 2019 zijn de gronden

voor dit bezwaarschrift ingediend. Op 23 april 20L9 heeft u een brief
aan het College gezonden over de op de zaak betrekking hebbende

stukken, die op 17 mei 2019 door het College is beantwoord.

Op 29 januari 2019 heeft NPO pro forma bezwaar gemaakt. Bij brief
van 28 februari 2OI9 zijn de gronden voor dit bezwaarschrift
ingediend. Het bezwaar is verder aangevuld op 29 maart 2OI9 en 17

mei2019.

Op L6 mei 20L9 diende de Nederlandse Vereniging van Commerciële

Radio (hierna:VCR) een zienswijze in.

Op 28 mei20L9 vond een hoorzitting plaats, waarbij alle genoemde
partijen aanwezig waren. Het verslag van de hoorzitting is bijgevoegd

als bijlage 1.

B. Achtergrond en inleiding

Op 3 augustus2OIT verzocht VCR om handhavend op te treden tegen

Sena, omdat Sena volgens VCR in strijd met artikel 2p lid 1 onder c

Wet toezichtl niet alle standaardlicentieovereenkomsten en normaal

toepasselijke tarieven inclusief kortingen op haar website publiceert.

Op 27 oktober 2017 adviseerde het College Sena op grond van artikel
6 lid 1 Wet toezicht om alle standaardlicentieovereenkomsten en

normaal toepasselijke tarieven inclusief kortingen, waaronder de

standaardlicentieovereenkomsten met OLON en ROOS (nu: RpO), op

haar website te publiceren. Op i. oktober 2018 besloot het College

tot aanwijzing van Sena op grond van artikel 6 lid 2 Wet toezicht. Bij

besluit van 30 oktober 2018 trok het College dit besluit in, evenals

1,

2

3

4

5

6

1 Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.
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het advies van 27 oktober 2OI7, en gaf opnieuw advies, ditmaal tot

het openbaar maken van alle standaardlicentieovereenkomsten en

normaal toepasselijke tarieven inclusief kortingen, waaronder de

standaardlicentieovereenkomsten met OLON, RPO en NPO.

Bij besluit van 20 december 2018 besloot het College opnieuw tot

aanwijzing van Sena. De bezwaren zijn tegen dit besluit gericht.

lnhoudelijk draait deze zaak om de uitleg van de begrippen

'sta ndaa rdlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke

tarieven' uit artikel 2p lid 1 sub c Wet toezicht en de vraag of de

overeenkomsten tussen Sena enerzijds en NPO, RPO en OLON

anderzijds hieronder vallen. Tijdens de hierboven beschreven

procedure ontstond bij het College de behoefte om over de

interpretatie van de bedoelde begrippen een wetenschappelijke,

gezaghebbende opinie te vragen aan een deskundige met de juiste

expertise. De reden hiervoor was dat de wet en de wetsgeschiedenis

slechts in beperkte mate houvast bieden voor de interpretatie van de

bedoelde begrippen, terwijl het College verwachtte de bepaling in

toenemende mate te zullen moeten toepassen. Ook zag het College

in dat voor zowel cbo's als voor rechthebbenden en

betalingsplichtigen zekerheid over de inhoud en afbakening van de

wettelijke transpara ntieverplichting van groot bela ng is.

Openbaarmaking van de overeengekomen vergoedingen en

afspraken heeft immers een effect op de inhoud van de

onderhandelingen en de uitkomst daarvan.2

Het College heeft onderzocht wie, gelet op ziin/ haar deskundigheid,

het meest aangewezen zou zijn om de opinie op te stellen, en kwam

uit bij prof. mr. P.B. Hugenholtz. Prof. Hugenholtz is hoogleraar

lnformatierecht aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de

Commissie Auteursrecht van het Ministerie van Justitie.3 H¡j houdt

zich alvele jaren bezig met de Wet toezicht en was in2OO7 mede-

auteur van het rapport 'Geschillenbeslechting en collectief

rechtenbeheer' dat in opdracht van het WODC (Ministerie van

2 Zie het memo van 13 februari 2018, bijlage 29 bij de op de zaak betrekking hebbende stukken. Zie ook het

bestreden besluit, pag. 1 onderaan, pag. 2 bovenaan.
3 https://www.uva.nllprofiel/h / u/ p.b.hu1enholtz/p.b.hugenholtz'html
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10.

1.1.

12

Justitie) is opgesteld.4 Hi; is bij uitstek deskundig op het gebied van

zowel de Wet toezicht als het auteursrecht. Daarnaast zijn mr. B.J.

Drijber en prof. mr. A.S, Hartkamp aangezocht; zij beoordeelden en

onderschreven het resultaat op aspecten van (respectievelijk)

meded ingingsrecht en contractenrecht/ algemene voorwaa rden.s

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat prof. Hugenholtz één

algemeen advies zou schrijven, dat zou worden gebruikt zowel ter
onderbouwing van het besluit op het handhavingsverzoek van VCR

als ter onderbouwing van nieuw beleid. Omdat prof. Hugenholtz

vreesde door persoonlijke omstandigheden in tijdnood te raken,

heeft h¡j na overleg met het College eerst een opinie geschreven die
in de handhavingsprocedure kon worden gebruikt, aangezien op het
verzoek om handhaving zo spoedig mogelijk moest worden beslist
(de opinie van L9 september 2018), en daarna de bredere opinie die
als basis kon dienen voor het beleid van het College ter zake de uitleg
van artikel 2p lid 1 sub c van de Wet toezicht (de opinie van 24

september 20L8l.6 Uiteindelijk is prof. Hugenholtz er toch in geslaagd

beide opinies vlak na eikra, op te leveren.

Het College heeft het aanwijzingsbesluit van 20 december 20j.8 en de

motivering daarvan mede op deze opinies gebaseerd. NpO heeft in

reactie op deze opinies het advies van 6 december 2018 van prof. dr.
M. Senftleben in procedure gebracht. prof. Hugenholtz heeft op 6
januari 2019 op dit advies gereageerd. prof. Senftleben heeft op 2g

maart 2019 op het aanwijzingsbesluit gereageerd en op 4 april 2019

op de reactie van Prof. Hugenholtz van 6 januariZOlg. Sena heeft
een advies van prof. mr. A.A. Quaedvlieg van 4 januari 2019 in het
geding gebracht, waarop prof. Hugenholtz heeft gereageerd op L1_

april 20L9.

Hierna zal eerst worden ingegaan op de ontvankelijkheid van

bezwaarmakers. Daarna zullen de formele gronden van bezwaar

worden samengevat en beoordeeld, gevolgd door een samenvatting
en beoordeling van de ínhoudelijke gronden. Het besluit eindigt met
een reactie op het verzoek om verlenging van de termijn voor

a https://www.wodc.n l/binaries/2600_volledige_teks t_tcmi.8-zl7 Z34.pdf
s Ziehttps://www.cvta.nllsite/wp-content/uploads/2OtBh0/Uitwerking-beleidskader-toezicht-
standaa rdlicentieovereen komsten-23-10-2018-bijlagen. pdf
6 zie bi¡lage 35 bij de op de zaak betrekking hebbende stukken. Zie ook noot 5.
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openbaarmaking dat Sena en NPO, vooruitlopend op een eventueel

beroep, hebben gedaan.

C. Ontvankelijkheid

De bezwaarschiften en de aanvullende gronden zijn tijdig ingediend.

Beide bezwaarmakers zijn belanghebbende; Sena omdat zijde

geadresseerde is van het besluit tot aanwijzing, NPO omdat het

besluit tot gevolg heeft dat de licentieovereenkomst met Sena,

waarbij NPO partij is, openbaar moet worden gemaakt. Daarmee

heeft ook NPO een belang dat rechtstreeks bij het bestreden besluit

is betrokken.

14. Het College acht de bezwaarschriften ontvankelijk

D. Formele bezwaren

L5 Sena en NPO hebben een aantal formele bezwaren naar voren

gebracht, met als conclusie dat het aanwijzingsbesluit onzorgvuldig is

voorbereid en onzorgvuldig is gemotiveerd. Deze bezwaren kunnen

als volgt worden gecategoriseerd:

Bezwaren die zien op de voorbereiding van het primaire besluit

Bezwaren die zien op de op de zaak betrekking hebbende stukken

Een bezwaar dat ziet op de zienswijze van VCR

Bezwaren die zien op de advisering door prof. Hugenholtz

Bezwaren die zien op de motivering van het besluit

Bezwaren die zien op het besluit zelf

16. Het College reageert op deze bezwaren als volgt

Bezwaren die zien op de voorbereiding van het primaire besluit

17. Dit betreft de volgende bezwaren

NPO is niet tijdig bij de procedure betrokken en heeft niet tijdig de

op de zaak betrekking hebbende stukken ontvangen (onderdeel

2.3 van het aanvullend bezwaarschrift van NPO)

13
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Het aanwijzingsbesluit is prematuur genomen (onderdeel 5.3 van

het aanvullend bezwaarschrift van Sena).

NPO is niet tijdig bij de procedure betrokken en heeft de op de zøok
betrekking hebbende stukken niet tijdig ontvongen

18.

19

20.

NPO heeft er bezwaar tegen dat zij pas tijdens de voorbereiding van

het aanwijzingsbesluit van 20 december 2018 - de tweede aanwijzing

van Sena - de gelegenheid heeft gekregen een zienswijze in te
dienen, terwijl de handhavingsprocedure toen al meer dan een jaar

liep. Ook heeft NPO er bezwaar tegen dat de op de zaak betrekking
hebbende stukken niet ter beschikking zijn gesteld voordat de

gelegenheid werd geboden een zienswijze in te dienen c.q. voordat
de termijn voor het indienen van de gronden van bezwaar verliep.

Het College erkent dat het zich in eerste instantie niet heeft
gerealiseerd dat NPO als belanghebbende bij de

handhavingsbesluiten moet worden aangemerkt. Maar nu het eerste

advies van27 oktober 2017 - waarin Sena overigens niet werd
geadviseerd om de overeenkomst met NPO openbaar te maken - en

het eerste besluit tot aanwijzing van 1" oktober 2018 met het besluit
van 30 oktober 2OI8 zijn ingetrokken, is het belang van NPO om

daarbij te worden betrokken komen te"vervallen. Ook de

voorbereiding van het advies van 30 oktober 20L8 is niet relevant in
de procedure tegen het aanwijzingsbesluit van 20 december 2018,

aangezien het bezwaarschrift van NPO niet tegen het advies is

gericht. Het gaat om de voorbereiding van het thans bestreden

besluit, en in de voorbereidingsfase van dat besluít heeft trlpO

conform artikel 4:8 Awb de gelegenheid gekregen een zienswijze in

te dienen. Van strijd met dat artikel of met de eisen van

zorgvuldigheid is daarom geen sprake.

Artikel 7:4lid 2 Awb schrijft voor dat het bestuursorgaan het

bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende

stukken voorafgaand aan het horen gedurende ten minste een week

ter inzage legt. Het College heeft de op de zaak betrekking hebbende

stukken op 2L maart 2019 aan partijen toegezonden; ruim twee
maanden voor de hoorzitting op 28 mei 2019. Daarmee heeft het
College ruimschoots aan haar verplichting op dít punt voldaan. Er

bestaat geen verplichting om de op de zaak betrekking hebbende

stukken al voorafgaand aan het primaire besluit ter beschikking te

7
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stellen, of voorafgaand aan het einde van de termijn voor het

indienen van de gronden van bezwaar. Partijen kunnen altijd nog

later in de bezwaarfase op de stukken reageren. NPO en Sena hebben

dit zowel voor als tijdens de hoorzitting ook uitvoerig gedaan. Ook op

dit punt is daarom geen sprake van strijd met de wet - artikel 7:4 Awb

- of met het zorgvuldigheidsvereiste.

Het aanwijzingsbesluit is prematuur genomen

21. Sena stelt zich op het standpunt dat het advies ex artikel 6 lid 1 Wet

toezicht van 30 oktober 2018 een besluit is en dat Sena daartegen op

l-3 november 2OI8 bezwaar heeft gemaakt. Nu op dat bezwaar nog

niet is beslist, zou het aanwijzingsbesluit prematuur en onzorgvuldig

zijn. Op de hoorzitting van 28 mei 2019 liet Sena desgevraagd echter

weten dat Sena alles dat in de weg staat aan het zo snel mogelijk

krijgen van een antwoord op de principiêle rechtsvraag ter zake de

uitleg van het begrip 'standaardlicentieovereenkomst' niet wil. Zij

vraagt het College creatief te zijn.

22 Het College leidt hieruit af dat, als het advies van 30 oktober 2018 al

als een besluit zou moeten worden aangemerkt, Sena geen prijs stelt

op behandeling van een eventueel bezwaar daartegen. Uit de brief

van L3 november 2018 blijkt bovendien niet dat Sena bezwaar heeft

willen maken tegen het advies in de zin van artikel 7:L Awb. De brief

is, zo blijkt uit de eerste zin, bedoeld als reactie op het advies. Het

College merkt de brief van l-3 november 2078 daarom als zodanig

aa n.

23 Van een prematuur genomen aanwijzingsbesluit is sowieso geen

sprake. Artikel 6 Wet toezicht vereist dat voorafgaand aan een besluit

tot het geven van aanwijzingen als bedoeld in artikel 6 lid 2 een

advies wordt gegeven in de zin van lid L. Een aanwijzing kan worden

gegeven op het moment dat de cbo aan wie het advies is gegeven dit

niet opvolgt binnen de door het College gegeven termijn (lid 3).

Artikel 6 Wet toezicht stelt voor het geven van aanwijzingen geen

verdergaande eisen dan dat. Het al dan niet onherroepelijk zijn van

het advies - voor zover sprake is van een besluit - doet niet ter zake.

8
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Bezwaren die zi n oo de oo de zaak betrekkins h bbende stukken

ZowelSena als NPO hebben in hun aanvullende bezwaarschriften

gevraagd bepaalde stukken aan het procesdossier toe te voegen. Op

2l- maart 20L9 heeft het College de op de zaak betrekking hebbende

stukken toegezonden aan partijen, met een motivering waarom
enkele stukken, of onderdelen daarvan, wegens gewichtige redenen
niet in het procesdossier zijn opgenomen. Naar aanleiding van een

brief van de gemachtigde van Sena van 23 april 2019 zijn op L7 mei

2019 nog enkele stukken aan het procesdossier toegevoegd.

Op de hoorzitting heeft de gemachtigde van NPO - ondersteund door
Sena - gevraagd om alsnog de volgende stukken aan het
procesdossier toe te voegen en daarna de gelegenheid te bieden om

daarop alsnog te reageren:

Overige e-mailcorrespondentie tussen het College en prof.

Hugenholtz, waaronder concepten van de opinie en

correspondentie met betrekking tot het artikel van prof.

Hugenholtz over deze kwestie dat in janua ri 2019 is gepubliceerd 7

De verslagen van vergaderingen van het College waarin de

opdracht of opinie zijn besproken en die waarin de aanwijzing en

het advies en de daarbij behorende procedure zijn betrokken
lnformatie over de totstandkoming van het tweede advies van
prof. Hugenholtz van 24 september 2018.

27 Het College heeft geen aanleiding gezien aan deze verzoeken

tegemoet te komen, om de volgende redenen.

Met betrekking tot de correspondentie en de concept-opinies geldt

het volgende. De correspondentie over de concept opinies is buiten
het procesdossier gehouden wegens gewichtige redenen, omdat
deze het karakter draagt van intern beraad met persoonlijke

beleidsopvattingen. Het belang van het College en zijn adviseurs om

te kunnen overleggen weegt zwaarder dan het belang van
procespartijen om kennis te nemen van deze informatie.s

25.

26.

28.

7 Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en lnformatierecht, 43(1), 1-8.

https://pure.uva.nl/ws/files/35573404/openbaa rheid_van_tarieven_en_licentievoorwaarden.pdf
8 Zie de e-mail van het College van 21- maart 20L9. Zie ook Rb. Haarlem 3 februari 2009,
ECLI :N L:RBHAA:2009:BH 1908.
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29

30.

31

32

e ABRS 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3299, en ABRS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3497
10 Zie punt 10 van dit besluit.
11 HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2Ot8:672

Op de hoorzitting heeft NPO betoogd dat, nu prof. Hugenholtz als

een onafhankelijk deskundige is gepresenteerd, er van een

uitwisseling van persoonlijke beleidsopvattingen geen sprake kan

zijn. NPO lichtte toe dat prof. Hugenholtz bovendien een eigen

belang zou hebben, dat zou blijken de tweede opinie van

24 september 2018 die zo kort op de eerste volgde, en uit het artikel

dat prof. Hugenholtz in januari 201-9 over de openbaarheid van

tarieven en licentievoorwaarden van cbo's heeft gepubliceerd in het

Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en lnformatierecht (AMl, zie noot

7\.

Het College kan deze redenering niet volgen. Het is vaste

jurisprudentie dat ook documenten afkomstig van externe

onafha nkelijke adviseurs, waa ronder correspondentie zoa ls deze,

kunnen worden aangemerkt als documenten die zijn opgesteld ten

behoeve van intern beraad, en dat deze persoonlijke

beleidsopvattingen kunnen bevatten. Alleen wanneer de deskundige

een eigen belang heeft bij de uitkomst van het beraad kan de

onafhankelijkheid in het geding zijn.e

Het College is niet met NPO en Sena eens dat gebleken is dat prof.

Hugenholtz een eigen belang heeft bij de uitkomst van het beraad.

Welk eigen belang zou blijken uit de tweede opinie, die prof.

Hugenholtz op verzoek van het College heeft opgesteldlo, is het

College niet duidelijk en heeft NPO niet onderbouwd. Ook het

gegeven dat prof. Hugenholtz een artikel heeft geschreven over de

transparantieverplichting, levert zo'n eigen belang niet op (zie ook

punt 46).

De concept-opinies zelf zijn naar het oordeel van het College geen op

de zaak betrekking hebbende stukken. Op de zaak betrekking

hebbende stukken zijn alle stukken die het bestuursorgaan ter

beschikking heeft (of heeft gehad) en die van belang zijn voor de'

beslechting van de nog bestaande geschilpunten.ll Voor de

beslechting van het geschil zijn slechts van belang de definitieve

adviezen van prof. Hugenholtz, de uitleg die het College op basis

daarvan geeft aan artikel 2p lid 1 sub c Wet toezicht, en de vraag of

10
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33

34.

35

36.

die uitleg het aanwijzingsbesluit kan dragen

Gelet op het voorgaande ziet het College geen aanleiding om terug te
komen op beslissing om de concept-opinies en enkele (onderdelen

van) correspondentie met prof. Hugenholtz niet aan het
procesdossier toe te voegen. Met betrekking tot het verzoek om

correspondentie tussen het College en prof. Hugenholtz ter zake het
artikel in AMI aan het dossier toe te voegen, merkt het College op dat
het over het artikel niet met prof. Hugenholtz heeft
gecorrespondeerd.

Met betrekking tot de verslagen van vergaderingen stelt NpO dat
deze inzicht kunnen bieden in de redenen waarom het College haar

standpunt ten aanzien van openbaarmaking van de overeenkomst
tussen Sena en NPO heeft gewijzigd. Op de hoorzitting stelde NpO

dat het vooral ging om het inschakelen van prof. Hugenholtz.

Het College stelt zich op het standpunt dat ook vergaderverslagen
geen op de zaak betrekking hebbende stukken zijn.

Vergaderverslagen zijn, net als concept-opinies, geen stukken die van

belang zijn voor de beslechting van de nog bestaande geschilpunten.

Het besluit dat het College uiteindelijk heeft genomen, en de

onderbouwing daarvan in het besluit (inclusief een wijziging van

standpunt en de redenen voor de inschakeling van prof. Hugenholtz),

zijn van belang voor de beslechting van de nog bestaande
geschilpunten.

Ten overvloede merkt het College op dat het van groot belang is dat
het College zowel bij de voorbereiding van het besluit als op de

collegevergaderingen van gedachten kan wisselen met z¡jn adviseurs

en vrijelijk kan spreken over te nemen besluiten zonder dat concept-

opinies of het verslag van zo'n vergadering aan een procesdossier

moet worden toegevoegd. De concept-opinies en verslagen zijn dus

ook bestemd voor intern beraad en bevatten persoonlijke

beleidsopvattingen. Ook zou het belang van het College onevenredig

worden geschaad indien de verslagen aan het procesdossier zouden

moeten worden toegevoegd.

Met betrekking tot de gevraagde informatie over de totstandkoming
van het tweede advies stelt NPO dat deze inzicht kan geven in de

beweegredenen van zowel het College als prof. Hugenholtz. Het

37
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College merkt op dat in punt L0 van dit besluit is toegelicht waarom

een tweede opinie is opgesteld. De correspondentie hierover is

vanwege gewichtige redenen (bescherming van de persoonlijke

levenssfeer van prof. Hugenholtz; de splitsing vond plaats vanwege

persoonlijke omstandigheden) niet bijde op de zaak betrekking

hebbende stukken gevoegd.

38. Het bezwaar treft geen doel

Een bezwaar dat ziet o de zienswiize van VCR

39 Op de hoorzitting heeft NPO aangevoerd dat de zienswijze van VCR

zo laat is ingediend dat NPO haar deskundige niet tijdig heeft kunnen

vragen daarop te reageren. NPO heeft verzocht daartoe alsnog de

gelegenheid te krijgen.

40 Het College ziet geen aanleiding om NPO een nadere termijn te

geven om op de zienswijze van VCR te reageren door middelvan een

desku ndigenadvies.

47 De gemachtigden van VCR hebben niet als deskundige, maar als

advocaat, in een zienswijze gereageerd op de bezwaren en de

overgelegde opinies van prof. Senftleben en prof. Quaedvlieg. NPO

en haar advocaat hebben alle gelegenheid gehad om daarop te

reageren, en dat is op de hoorz¡tting ook uitvoerig gebeurd. VCR had

geen verplichting om een zienswijze in te dienen. Zij had er ook voor

kunnen kiezen (alleen) op de hoorzitting haar standpunt naar voren

te brengen en op de rapporten van de deskundigen te reageren' Er is

geen sprake van enige onzorgvuldigheid.

42. Het bezwaar treft geen doel

Bezwaren die zien oo de adviserine door n . Hueenholtz

Sena en NPO hebben aangevoerd dat de opinies van prof. Hugenholtz

niet zorgvuldig tot stand zijn gekomen, om de volgende redenen:

Sena en NPO zijn ten onrechte niet bij de voorbereiding van de

opinie betrokken en het is onduidelijk welke informatie aan prof

Hugenholtz wel of niet ter beschikking is gesteld;

43.
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Prof. Hugenholtz heeft zich gebaseerd op verouderde informatie
en heeft bedrijfsvertrouwelijke informatie naar buiten gebracht.

Sena en NPO stellen dat het College niet heeft voldaan aan zijn

vergewisplicht (artikel 3:9 Awb).

Op de hoorzitting hebben Sena en NPO daaraan toegevoegd dat de

onafhankelijkheid van prof. Hugenholtz in het geding is, omdat hij in
januari 20L9 een artikel over de transparantieverplichting in het

Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en lnformatierecht heeft
gepubliceerd (zie noot 7). Daardoor zou hij publiekelijk zijn

academische reputatie aan hebben verbonden met een voor Sena en

NPO negatieve uitkomst en dus een eigen belang hebben. Volgens

Sena en NPO is er in deze zaak iets raars aan de hand.

44. Het College reageert op deze bezwaren als volgt.

I nschakel i ng desku ndi ge

De opinie die het College aan prof. Hugenholtz heeft gevraagd,

betreft de uitleg van artikel 2p lid 1 sub c Wet toezicht. Welke door

collectieve beheersorganisaties (hierna: cbo's) gehanteerde

licentieovereenkomsten en tarieven vallen onder deze

transpa ra ntieverplichting? Deze op zichzelf overzichtelijke, jurid ische

vraag ligt binnen de expertise van het College; het is de taak van het

College om de Wet toezicht toe te passen en het College heeft de
juristen ín huis om dat te doen. Er is bovendien geen wettelijke

verplichting om een deskundige in te schakelen. ln beginsel hoefde

het College dat dus niet te doen, maar het mag uiteraard wel.

Vanwege het belang van deze kwestie voor de sector, en in het kader

van het streven om een kwalitatief zo goed mogelijk besluit te

nemen, heeft het College prof. Hugenholtz, hoogleraar

informatierecht aan de UvA met jarenlange ervaring en grote

deskundigheid op het gebied van de Wet toezichtl2, gevraagd een

opinie uit te brengen. Ook heeft het College aan eminente

specialisten op het gebied van het mededingingsrecht (Drijber) en

het verbintenissenrecht (Hartkamp) gevraagd om de opinie op

voormelde bijzondere rechtsgebieden te beoordelen. Sena en NPO

hebben de deskundigheid van prof. Hugenholtz, prof. Drijber en prof.

45

12 Zie punt 9 van dit besluit.
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Hartkamp niet betwist

46. Het College verwerpt met kracht de suggestie van Sena en NPO dat

er'iets raars'aan de hand zou zijn en dat prof. Hugenholtz niet

onafhankelijk zou zijn. Prof. Hugenholtz is een onpartijdige

deskundige. Hij heeft het College niet als advocaat of als gemachtigde

bijgestaan. Dat prof. Hugenholtz - na afronding van zijn opinies voor

het College - een artikel over de transparantieplicht heeft

geschreven, is geen contra-indicatie voor zijn onpartijdigheid. Met

ieder artikel dat een wetenschapper publiceert, is zijn reputatie in

het geding. Het is juist vanwege zijn reputatie en grote kennis op dit

gebied dat het College hem heeft verzocht de opinie op te stellen; en

het is vanwege de kwaliteit en overtuigingskracht van zijn opinie dat

het College het bestreden besluit daarop heeft gebaseerd.

47 Zoals in punt 1-0 van dit besluit beschreven, heeft prof. Hugenholtz

uiteindelijk twee opinies opgesteld. Waar hierna in dit besluit het

woord 'opinie' wordt gebruikt, gaat het om de opinie van 19

september 20L8 die hij ten behoeve van deze procedure heeft

opgesteld, tenzij uitdru kkelijk anders vermeld.

48 Voorop staat dat de opinie van prof. Hugenholtz geen advies is op

basis van een wettelijk voorschrift, zodat afdeling 3.3 van de Awb niet

van toepassing is, Dat neemt niet weg dat de voorbereiding van het

aanwijzingsbesluit zorgvuldig moest geschieden, en dat is ook

gebeurd.

De voorbereiding von de opinie en de ter beschikking gestelde documenten

NPO en Sena hebben zich op het standpunt gesteld dat zij ten

onrechte niet in de gelegenheid zijn gesteld op voorhand de

adviesvraag te beoordelen of prof. Hugenholtz te horen. Ook zijn zij

volgens hen ten onrechte niet geïnformeerd over de documenten die

prof, Hugenholtz wel of niet tot zijn beschikking heeft gehad of heeft

bekeken.

Voor het College bestond echter geen verplichting om Sena of NPO

bij de voorbereiding van het advies te betrekken. Het gaat hier om

het raadplegen van een deskundige in de fase van bestuurlijke

besluitvorming. ln die fase staat centraal de gehoudenheid van een

49.

50.
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bestuursorgaan om de nodige kennís te vergaren, niet 'equality of
arms', zoals in een gerechtelijke procedure, Bovendien gaat het hier

niet om een technische kwestie ten aanzien waarvan het College

geen eigen deskundigheid heeft, maar om een juridische vraag die
het College in beginsel ook zelf had kunnen beantwoorden.13

51 Sena stelt verder dat het onbekend is of prof. Hugenholtz kennis

heeft genomen van het standpunt van Sena en dat onduidelijk is

welke stukken door hem zijn bekeken. Ook heeft prof. Hugenholtz
geen inzage gehad in de totstandkoming van het NPO-contract,

hetgeen volgens Sena duidelijk zou hebben gemaakt dat sprake is van

een tailor made overeenkomst waarover uitgebreid is onderhandeld
(zie punt 5.L van het aanvullend bezwaarschrift).

52 Uit de e-mail van 25 juni 2018 (bijlage 32 bij de op de zaak betrekking
hebbende stukken) in combinatie met de eerste alinea van de opinie
van prof. Hugenholtz blijkt welke stukken door het College aan hem

ter beschikking zijn gesteld. Daartoe behoorde ook de zienswijze van

Sena van L2 december 2017. Prof. Hugenholtz was dus op de hoogte
van het standpunt van Sena. ln zijn opinie heeft hij bovendien

onderbouwd dat bij de uitleg van het begrip

'sta ndaa rd I ice ntieove reen komste n e n normaa I toepassel ijke

tarieven' geen rol behoort te spelen of over het tarief onderhandeld
is. Het gegeven dat over het nieuwe NPO-contract onderhandeld is, is

gelet op de opinie van Hugenholtz niet relevant en het College is

eenzelfde opvatting toegedaa n.

Ve rou d e rd e ove ree n komste n e n be d rijfsve rtro uw e I ij ke i nform ati e

53 Sena en NPO vinden het onzorgvuldíg dat prof. Hugenholtz

verouderde overeenkomsten heeft gebruikt in zijn opinie. Het College

vindt dat niet. Als gezegd zijn deze overeenkomsten als voorbeeld
van het type overeenkomsten waarom het gaat aan prof. Hugenholtz

ter beschikking gesteld. Het College beschikt bovendien niet over de

meest recente overeenkomsten, en Sena heeft deze ook niet in het
geding gebracht.

54. Tijdens de hoorzitting heeft Sena desgevraagd nader toegelicht dat

13 ABRS 22 november 2006, ECLI:NL:RVS:2006:A22750
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55

56

57

dit punt vooral is aangevoerd om de onzorgvuldigheid van de opinie

te onderstrepen. Uit de nieuwe overeenkomst had prof. Hugenholtz

kunnen opmaken dat het gaat om een overeenkomst waaraan een

onderhandeling vooraf is gegaan.

Het College stelt vast dat noch Sena, noch NPO, een relevant

inhoudelijk bezwaar hebben genoemd tegen het gebruik van deze

overeenkomsten bij het opstellen van de opinie. Het gegeven dat

voorafgaand aan het aangaan van de nieuwe overeenkomst is

onderhandeld, is als gezegd niet relevant bij de uitleg van het begrip

'sta ndaa rdlicentieovereen komsten en normaa I toepasselijke

tarieven' (zie punt 52 van dit besluit). Het College ziet daarom geen

aanleiding voor het oordeel dat de opinie van prof. Hugenholtz op dit

punt onzorgvuldig tot stand zou zijn gekomen.

Sena stelt zich voorts op het standpunt dat het verstrekken van de

overeenkomsten aan prof. Hugenholtz niet was toegestaan, dat het

College geen kenbare voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om te

waarborgen dat de informatie vertrouwelijk zou worden behandeld,

en dat bedrijfsvertrouwelijke informatie isgedeeld met VCR,

waardoor de belangen van Sena en OLON zijn geschaad.

Het College stelt voorop dat met prof. Hugenholtz is afgesproken dat

hij de overeenkomsten vertrouwelijk zou behandelen (zie bijlage 32

bij de op de zaak betrekking hebbende stukken). Het College is voorts

van mening dat prof. Hugenholtz in zijn opinie geen

(bedrijfs)vertrouwelijke informatie heeft vermeld. Sena heeft haar

stellingen ter zake niet onderbouwd en zij zijn zonder nadere

onderbouwing op voorhand ook niet aannemelijk. Uit de passage in

de opinie blijkt vooral dat de overeenkomst namens de deelnemende

omroepen is gesloten.

Vergewisplicht

Sena en NPO stellen terecht dat in het bestreden besluit uitvoeriger

had kunnen en moeten worden onderbouwd dat het College aan zijn

vergewisplicht heeft voldaan. Maar dat betekent niet dat het College

onzorgvuldig heeft gehandeld.

58.
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59 Voorafgaand aan het advies van 30 oktober 20L8 en het bestreden

aanwijzingsbesluit heeft het College de opinie van prof. Hugenholtz

grondig bestudeerd. Het heeft geconstateerd dat de opinie duidelijk,
inzichtelijk en controleerbaar is. De gestelde vraag is logisch, goed

onderbouwd en overtuigend beantwoord. Het College was en is

daarom van mening dat de opinie aan het aanwijzingsbesluit ten
grondslag kon worden gelegd. Voorafgaand aan het

aanwijzingsbesluit heeft het College bovendien het advies van prof.

Senftleben, die door NPO bij zijn zienswijze was overgelegd, naast de

opinie van prof. Hugenholtz gelegd. Het College heeft geconstateerd

dat prof. Senftleben een andere, beperktere uitleg geeft aan de

wettelijke term'standaardlicentieovereenkomsten en normaal

toepasselijke tarieven, inclusief kortingen', dan prof. Hugenholtz. Het

College vond en vindt de uitleg van prof. Hugenholtz het meest

overtuigend, mede in het licht van de achtergrond en motieven van

de Wet toezicht en de Richtlijn (waarover later meer). Daarom is het

besluit genomen op basis van de opinie van prof. Hugenholtz. Deze

handelwijze van het College is niet in strijd met de vergewisplicht of
met het zorgvuldigheidsvereiste.

Conclusie

60. De gronden treffen geen doel

Bezwaren die zien op de motivering van het besluit

Sena en NPO hebben terecht gesteld dat het aanwijzingsbesluit

onvoldoende is gemotiveerd, vooral voor wat betreft de weerlegging

van het advies van prof. Senftleben. Hierna zal dit, in het besluit op

bezwaa r, worden rechtgezet.

Bezwaren die zien oo het besluit zelf

Sena heeft de volgende bezwaren ingediend die zien op het besluit

zelf:

Het College ís sowieso niet bevoegd om openbaarmaking van

integrale overeenkomsten te eisen (onderdeel 9 aanvullend

61

62
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bezwaar)

De aanwijzing is te ruim en onduidelijk (onderdeel l-0 aanvullend

bezwaar)

De aanwijzing omzeilt het beginsel dat het College eerst moet

adviseren (onderdeel 11 aanvullend bezwaar).

63. Het College reageert hierop als volgt.

O pe n bo a rm o ki n g i nte g rq le ove ree n ko mste n

Sena stelt dat, nu artikel 2p lid 1- sub c Wet toezicht alleen

open baa rm a ki ng va n sta n døo rd I ice ntie ove re e n komste n e ist, en

alleen van normooltoepasselijke tarieven, openbaarmaking van de

integrale overeenkomsten niet kan worden geëist. De Richtlijn

verplicht niet tot het openbaar maken van historische

overeenkomsten en evenmin van in de overeenkomsten opgenomen

persoonsgegevens of de identiteit van partijen met wie Sena

contracteert.

65 Het College reageert hierop als volgt. Gelet op de ratio van de

openbaarmakingsverplichting - het bijdragen aan het tussen cbo's en

gebruikers tot stand komen van objectief te rechtvaardigen

licentievoorwaarden en billijke tarieven en het vergroten van het

vertrouwen in het collectief beheer (zie punt 79 van dit besluit)- ziet

de openbaarmakingsverplichting op de actuele overeenkomsten en

tarieven die door een cbo worden gehanteerd, en in beginsel niet tot

openbaarma king va n a lle standaard licentieovereenkomsten die cbo's

in het verleden hebben gehanteerd. De aanwijzing die in deze

procedure in geding is, is gericht op openbaarmaking van de

overeenkomsten en tarieven die op dit moment door Sena worden

gehanteerd. Persoonsgegevens zullen in het algemeen niet openbaar

hoeven te - of gelet op de Algemene Verordening

Gegevensbescherming - kunnen worden gemaakt. Dit is ter

beoordeling van (in dit geval) Sena.

Voor de identiteit van contractspartijen geldt het volgende. Duidelijk

zal moeten zijn voor welke categorie gebruikers de overeenkomst

geldt, respectievelijk van belang kan zijn. lngeval van de contracten

met NPO, RPO en OLON leidt dat tot openbaarmaking van hun

identiteit. Zij staan immers voor een bepaalde categorie gebruikers;

64.

66
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ingeval van NPO bijvoorbeeld de nationale publieke omroepen.
Bovendien valt niet in te zien dat NPO, RPO en OLON door de

openbaarmaking van hun identiteit in hun belangen zouden worden
geschaad.

Aonwijzing te ruim en onduidelijk

Sena betoogt terecht dat het deel van de aanwijzing dat inhoudt dat
Sena de bevíndingen van prof. Hugenholtz in acht moet nemen, te
ruim en te onduidelijk is. Het gaat om de uitkomst van de opinie:

Se na d ie nt sta nda a rd licentieove ree n ko msten - ove reen komste n

waaraan meerdere partijen in een bepaalde gebruikersgroep kunnen

worden gebonden - en normaal toepasselijke tarieven openbaar te
maken. Ook stelt Sena terecht dat het in dit geval specifiek nog gaat

om de overeenkomsten met NPO, RPO en OLON. Het besluit zal op

dit punt worden aangepast.

Conclusie

68 Sena en NPO hebben terecht aangevoerd dat het bestreden besluit

onvoldoende is gemotiveerd en dat het te ruim is geformuleerd. Het

besluit zal worden aangepast en de motivering zal worden aangevuld

69. Voor het overige treffen de formele bezwaren geen doel

E. Inhoudelijkebezwaren

70. Sena en NPO hebben een aantal inhoudelijke bezwaren naar voren
gebracht, die als volgt kunnen worden gecategoriseerd:

Bezwaren met betrekking tot de reikwijdte en doelstellingen van

de transparantieverplichting en uitleg van het begrip

'sta ndaa rd I ice ntieove reen komste n e n normaa I toepasselij ke

tarieven, inclusief kortingen'

Bezwaren met betrekking tot de vraag of de overeenkomsten

tussen Sena enerzijds en NPO, RPO en OLON anderzijds openbaar
te maken standaardlicentieovereenkomsten zijn.

67
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71.. Het College zal de reactie op deze bezwaren inleiden met een

toelichting van het juridisch kader en de afbakening met andere

rechtsgebieden worden toegelicht.

Juridisch kader/ afbakenins rechtssebieden

72 Collectieve beheersorganisaties beheren auteurs- en naburige

rechten ten behoeve van de rechthebbenden: de houders van een

auteursrecht als bedoeld in de Auteurswet (Aw) en van een naburig

recht als bedoeld in de Wet op de naburige rechten (Wnr). Het

Nederlandse auteursrecht is mede gebaseerd op en ingebed in het

gemeenschapsrecht van de Europese Unie, waarvan de basis is het

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Met

behulp van meerdere Europese richtlijnen is het auteurs- en naburig

recht geharmoniseerd, met als doel te zorgen voor een goede

werking van de interne markt zonder onnodige belemmeringen voor

het vrije verkeer van goederen en diensten en zonder onnodige

concurrentieverstoringen.la Deze richtlijnen bieden een hoge mate

van bescherming aan rechthebbenden en daarmee een kader

waarbinnen de exploitatie van de door deze rechten beschermde

content kan plaatsvinden.ls

73 Collectief beheer geeft rechthebbenden een slagvaardig instrument

om het auteursrecht uit te oefenen in die gevallen waarin individuele

rechtenuitoefening vanwege de grote en uiteenlopende mate waarin

beschermd materiaal gebruikt wordt in feite illusoir wordt.

Rechthebbenden hebben door middel van collectief beheer meer

zekerheid dat zij een billijke vergoeding zullen ontvangen voor het

gebruik van auteurs- en naburige rechten. Maar collectief beheer

biedt in die situatie ook voordelen voor gebruikers van beschermd

materiaal. Zij hoeven het gebruik daarvan niet meer te regelen met

alle daarbij betrokken binnen- en buitenlandse rechthebbenden. Zij

kunnen daarvoor terecht bij een cbo (een 'one stop shop').

Kernactiviteiten van cbo's zijn de verlening van licenties aan

gebruikers, het houden van toezicht op het gebruik van de rechten

14 Mededelingvan de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal

Comité - Het beheer van auteursrechten en naburige rechten in de interne markt, COM/2OO41026I,

52004DC0261, https://eur-lex.europa.eu
1s Overweging L, considerans Richtlijn Collectief beheer.

20



@rA
College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

en de inning en verdeling van geïnde bedragen voor de exploitatie
van rechten.16

74. Het toezicht op het collectief beheer is geharmoniseerd in De

Richtlijn. Deze Richtlijn bevat voorschriften die nodig zijn om het
goed functioneren van het collectief beheer van auteursrechten en

naburige rechten door cbo's zeker te stellen (artikel 1-). De Richtlijn

heeft blijkens de considerans - voor zover hier van belang - tot doel

1. De nationale regelgeving betreffende (i) de toegang tot het
beheer van auteursrechten en naburige rechten door cbo's, (ii) de

manieren waarop zij bestuurd worden en hun toezichtkader te
coörd ineren (overweging 8)

2. Voorschriften voor cbo's vast te leggen teneinde strenge normen
inzake (i) bestuur, (ii) financieel beheer, (iii) transparantie en (iv)

verslaglegging te waarborgen (overweging 9).

75 De Richtlijn onderscheidt zich blijkens haar doel en strekking van de

richtlijnen die betrekking hebben op het materiële auteurs- en

naburige recht. Het hoge beschermingsniveau van het auteursrecht
en de naburige rechten is een gegeven binnen de Unie, maar

verhoging van dat beschermingsniveau is geen uitgangspunt of met
name genoemd doel bij de harmonisatie door de Richtlijn. De

harmonisatie betreft niet de aard en omvang van deze rechten, maar

het collectieve beheer ervan: de Richtlijn harmoniseert het recht

betreffende de toegang tot en het functioneren van het collectieve
beheer van de auteurs- en naburige rechten en het op dit beheer uit
te oefenen toezicht. De Richtlijn beoogt daarbij zowel de belangen

van rechthebbenden als die van gebruikers te beschermen (zie

bijvoorbeeld artikel L6 van de Richtlijn) alsmede het algemeen belang

te dienen. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan de

belangrijke rol die cbo's spelen in de bevordering van de diversiteit
van cultuuruitingen.lT Vanwege de deels publieke taak van de cbo's

ziet de Richtlijn, respectievelijk het toezicht op de naleving van de

16 Kamerstukkenll,200T/2008,31 766,nr.3, pag.3 en Kamerstukken ll, 20L4-2015,34243, nr.3 pag.2.
17 Overweging 3 van de considerans. Vgl. Nr. 27 van de Resolutie van het Europees Parlement van 15.1.2004
(Resolutie van het Europees Parlement over een communautair kader voor maatschappijen voor collectief
beheer op het gebied van auteursrechten en naburige rechten (2002/2274(lNl)), Notulen van 15.1.2004,
P5-TA-PROV(2004)0036.): het EP'erkent de culturele en sociale rol van [collectieve rechtenorganisaties],
waardoor [zij] mede openbare macht uitvoeren'; zie ook Kretschm er 2OO2 (noot 39), p. !36-L37
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voorschriften van de Richtlijn, respectievelijk de Wet toezicht, naast

de belangen van de rechthebbenden en gebruikers mede op het met

name genoemde aspect van het algemeen belang.

76 Cbo's hebben de facto (onder meer vanwege de hoge

toetredingsdrempells) en soms de jure (Sena bijvoorbeeld, op grond

van artikel 15 lid 1 Wet op de naburige rechten) een

monopoliepositie ol in mededingingsrechtelijke termen, een

machtspositie die de mededinging verstoort of kan verstoren.le

77 Vanwege die sterke positie en de harmonisatiedoelstellingen van de

Commissie (zie noot 14) kan collectief beheer niet zonder toezicht.

Toezicht zorgt voor borging van de belangen van rechthebbenden en

betalingsplichtigen.20 ln de Richtlijn (artikel 1-6), en in navolging

daarvan in de Wet toezicht (artikel 2l lid 2l¡, is een aantal

verplichtingen opgenomen dat dient om die borging te

bewerkstelligen; met name de verplichting dat licentievoorwaarden

gebaseerd moeten zijn op objectieve en niet-discriminerende criteria

en dat tarieven voor exclusieve rechten en rechten op vergoeding

billijk zijn in verhouding tot onder meer de economische waarde van

het gebruik van de rechten in het handelsverkeer. Billijke en niet-

discriminerende ha ndelsvoo rwaarden bij licentieverlening zijn met

name van belang om ervoor te zorgen dat gebruikers licenties van

een cbo kunnen krijgen, en rechthebbenden een passende

vergoeding.2l

78. De bepalingen van de Richtlijn laten de toepassing van de

mededingingsregels onverlet.22 De mededingingsregels (meer

bepaald de artikelen 101 en 102 VWEU) zijn dus van toepassing op de

(interne) markt van op het auteursrecht en de naburige rechten

gebaseerde producten, en op het rechtenbeheer. Het

mededingingsrecht verbiedt het verstoren van mededinging door -

18 Opinie van prof. Hugenholtz van 19 september 2018, pag.4, laatste alinea.
ls Vgl. Opinie prof. Hugenhollz,24 september 2018, hoofdstuk 4, laatste alinea, en brief van 11 april 2019,

hoofdstuk 4, derde alinea. Zie ook de Evaluatie van de Wet toezicht, Andersson Elffers Felix, par.2.3,

Kamerstukken ll,2Ot6/2O17,29 838, nr. 88. En voorts Spoor/Verkade/Visser " Auteursrecht" , 4" druk 2019,

par. 10.4-10.6 en aldaar pag.598 nt 13 en pag.611
20 Kamerstukken 11,2016-2017,29 838, nr.88, pag.2.
2l Overwegine 31 bij de Richtlijn.
22 Overweging 56 bij de Richtlijn.
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onder meer - het misbruik maken van een machtspositie. Het

vaststellen of sprake is van misbruik is lastig wanneer het zicht op de

feiten beperkt is, bijvoorbeeld wanneer tariefstructuren niet

inzichtelijk zijn.23

79. Het vergroten van transparantie draagt bij aan het tussen cbo's en

gebruikers tot stand komen van objectief te rechtvaardigen

licentievoorwaarden en billijke tarieven en vergroot de mogelíjkheid

om het verstoren van de mededinging vast te stellen en/ of de

verstoring te voorkomen, respectievelijk te bestrijden, Daarnaast

dient transparantie ertoe om het vertrouwen in het collectief beheer

te bevorderen.2a

80. De transparantieverplichting is neergelegd in artikel 2p lid 1 sub c

Wet toezicht, dat bepaalt:

"Het College van Toezicht ziet erop toe dat een collectieve

beheersorganisatie ten minste de volgende informatie openbaar maakt

(...)

c. standaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke tarieven,

inclusief kortingen

(...)."

81 Dit artikel is in de Wet toezicht opgenomen ter letterlijke
implementatie van artikel 21 lid 1 sub c van de Richtlijn collectief

beheer (hierna: de Richtlijn). Uitgangspunt bij de implementatie was

een getrouwe omzetting van de Richtlijn. lndachtig het uitgangspunt

van een getrouwe omzetting is er ter zake dit art¡kel niet voor
gekozen om strengere normen vast te stellen dan in de Richtlijn zijn

opgenomen.2s

23EvaluatievandeWettoezicht,AnderssonElffersFelix, pag.25;Kamerstukkenll 20L6/2O17,29838,nr.88.
2a Overweging 34 bij de Richtlijn, opinie prof. Hugenholtz 19 septembe r 2O!8, pag. 6 bovenaan.
2s 'Uitgangspunt bij implementatie is een getrouwe omzetting van de richtlijn. Dit betekent dat zoveel mogelijk

wordt aangesloten bij de tekst van de richtlijn. Een groot deel van de richtlijn is maximumharmonisatie,
waardoor de lidstaten geen strengere voorschriften kunnen vaststellen bij implementatie (Titel l, Titel lll tot en

met Titel V). De onderdelen uit Titel ll zijn een vorm van minimumharmonisatie. Deze vorm van harmonisatie
biedt de lidstaten wel de mogelijkheid om strengere normen vast te stellen (overweging 9). lndachtig het

u¡tgangspunt is daarvan geen gebruik gemaakt, tenzij daarmee kan worden aangesloten bij het reeds

bestaande kader uit de Wet toezicht. Daarom is ervoor gekozen om het systeem van L-factuur in stand te laten
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Bezwaren met betrekkine tot de ikwiidte en doelstellinsen van de

transparantieverplichting en de uitleg van 'standaardlicentieovereenkomsten

en normaal toepasseliike tarieven. inclusief kortinÊen'

82 Sena en NPO hebben - in navolging van hun deskundigen, prof.

Quaedvlieg en prof. Senftleben - in hoofdlijnen de volgende

bezwaren naar voren gebracht:

- Uit de bewoordingen en het doel van de Richtlijn volgt geen ruime

uitleg van de transparantieverplichting, en het verbinden van die

verplichting aan artikel 16 van de Richtlijn is niet in

overeenstemming met de richtlijn.

- De Nederlandse wetgever heeft een richtlijngetrouwe

interpretatie van artikel 2p lid 1 onder c Wet toezicht beoogd. Het

College mag niet eenzijdig verder gaan dan de wetgever, die niet

de bedoeling had een ruimere transparantieverplichting voor te

schrijven dan de Richtlijn.

- De hoofddoelstelling van de Richtlijn is het beschermen van de

belangen van rechthebbenden. Daarvoor is van groot belang dat

cbo's onderhandelingsruimte en -marge hebben. Die verdwijnt als

zij gedwongen worden overeenkomsten met i nd ivid uele

gebruikers of branche- of koepelovereenkomsten te publiceren.

- Ook het vergroten van vertrouwen in cbo's vergt niet een ruime

uitleg.

- Artikel L6 van het Handvest van de grondrechten van de Europese

Unie (hierna: het Handvest) borgt de vrijheid van

ondernemerschap; die mag niet verder worden beperkt dan

proportioneel en noodzakelijk is.

- De ruime uitleg is niet nodig voor effectief toezicht.

- Ten onrechte heeft prof. Hugenholtz uit een vergelijking met de

regeling van algemene voorwaarden en het mededingingsrecht

afgeleid dat de overeenkomsten tussen Sena enerzijds en RPO,

OLON en N PO anderzijds'standaardlicentieovereenkomsten' zijn.

- Prof. Hugenholtz heeft zijn opinie gebaseerd op een veelheid aan

irreleva nte rechtsbronnen.

83. Het College reageert op deze bezwaren als volgt.

(artikel 2r). De richtlijn geeft hiervoor de ruimte, maar bevat daartoe geen specifieke verplichting (overweging

11)'. Kamerstukken ll,2014-2015,34 243, nr. 3, pag. 6.
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Uitleg in lijn met de Richtlijn

Het College is van mening dat de ruime uitleg van de

transparantieverplichting die het - in navolging van de opinie van
prof. Hugenholtz - heeft gekozen, in het licht van de Richtlijn juist en

begrijpelijk is. Dat betekent dat niet enkel de door cbo's eenzijdig aan

een veelheid van gelijksoortige gebruikers opgelegde

sta ndaardovereenkomsten en -tarieven worden begrepen onder
'sta ndaa rd I ice ntieove ree n ko msten e n no rmaa I toepasse I ijke

tarieven, inclusief kortingen' maar ook overeenkomsten en tarieven
die gelden voor kleinere gebruikersgroepen, inclusief
overeenkomsten waarover onderhandeld is. De enige uitzondering is

de licentieovereenkomst met bijbehorend tarief die met slechts een

enkele gebruiker voor een geïndividualiseerde gebruiksvorm is
afgesloten.26

85. De redenen daarvoor zijn als volgt

86 Het Europese Hof van Justitie heeft in diverse arresten een vast kader
ontw¡kkeld voor een richtlijnconforme uitleg.27 Het College dient
binnen het kader van zijn bevoegdheden het nationale recht zoveel

mogelijk te interpreteren in het licht van de bewoordingen en het
doel van een richtlijn teneinde het daarmee beoogde doel te
bereiken. Het beginsel van een richtlijnconforme uitleg vereist dat
met inachtneming van het gehele interne (nationale) recht en onder
toepassing van de daarin erkende uitleggingsmethoden, al het
mogelijke wordt gedaan om de volle werking van de richtlijn te
verzekeren en tot een oplossing te komen die in overeenstemm¡ng ¡s

met de daarmee nagestreefde doelstelling.2s Erkende

uitleggingsmethoden in het nationale recht zijn bijvoorbeeld de
grammaticale, de historische, de systematische of de teleologische
methode. Welke methode(n) ook word(t)(en)gekozen, de crux is dat
de uitleg zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met het

26 Opinie Hugenholtz L9 september 2O!8, pag. g, bovenaan.
27 ziebi¡v. HvJ EG 10 april 1984, ECLI:EU:C:1984:1-53 (Von Colson en Kamann), HvJ EU .13 november L990,
ECLI:EU:c:1990:395 (Marleasing), HvJ EU 24 januari 2o!2, c-282h.0, ECLI:EU:c:2012:33, AB2or2/48
(Dominguez), r.o. 24 en 25.
28 AB2ot2/49,ro.27.
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Unierecht.2e

Het College stelt vast dat noch de Richtlijn, noch de Wet toezicht, een

definitie kent va n'standaa rdlicentieovereenkomsten en normaal

toepasselijke tarieven, inclusief kortingen', die volgens artikel 21 lid 1

sub c van de Richtlijn en artikel 2p lid 1 sub c Wet toezicht openbaar

moeten worden gemaakt. Volgens vaste jurisprudentie betekent dit

dat de betekenis en de draagwijdte van deze begrippen moeten

worden bepaald in overeenstemming met de in de omgangstaal

gebruikelijke betekenis daarvan, met inachtneming van de context

waarin zij worden gebruikt en de door de regeling waarvan zij deel

uitmaken beoogde doelstellingen.30

88 De richtlijnwetgever heeft bepaald dat alleen

sta ndaardlicentieovereenkomsten en normaal toepasselijke ta rieven

inclusief kortingen openbaar hoeven te worden gemaakt. De vraag is

dus hoe de begrippen 'standaard'en 'normaal' moeten worden

geïnterpreteerd.

89. Alle bij deze zaak betrokken deskundigen gaan in hun opinies c.q'

adviezen in op de grammaticale betekenis van deze begrippen, zoals

gedefinieerd in het Van Dale-woordenboek.3l Daarin staan

verschillende betekenissen weergegeven. Prof' H ugenholtz kiest voor

de definitie van het woord 'standaard' als adjectief: 'normaal,

geldend voor alle gevallen'. Hij concludeert dat een

'standaard'overeenkomst een overeenkomst is die geldt voor een

veelheid van gelijksoortige gevallen, en dat voor een 'normaal

toepasselijk tarief mutatis mutandis hetzelfde geldt. Daarbij wijst hij

bovendien op de Engelse tekst van de corresponderende

richtlijnbepaling, die het woord 'standard' ook gebruikt in relatie tot

de tarieven.32 Prof. Senftleben kiest als betekenis van 'standaard'

voor 'vaststaand erkend voorbeeld of model' en als betekenis van

'normaal' voor'gewoon' of 'overeenkomstig de regel'. Prof.

Quaedvlieg kiest ook voor 'vaststaand erkend voorbeeld of model', of

voor 'bepaalde graad van hoedanigheid beschouwd als doel of als

2e Zie bi¡v. S. Prechal en R.J.G.M. Widdershoven, lnleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen 2017 (Ars

Aequi Libri), pag. 66.
30 HvJEU 3 september 20L4 (Deckmyn en Vrijheidsfonds), zaakC-201/I3, ECLI:EU:C:2014]'2732, r.o. L9 en de

daar aangehaalde rechtspraak, en HvJEU, 29 juli 2019 (Pelham), ECLI:EU:C:2019:624, r.o.28.
31 https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/standaard#.XVwnf-mP59A.
32 Zie de brief van prof. Hugenholtz van 6 januari 2019, pag' 2,2' alinea.
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90

91

92

93

33 Ook in het Engels (Oxford Dictionary) en in het Frans (Larousse) biedt de taalkundige uitleg geen
doorslaggevende duidelijkheid.

maatvergelijk norm'. 'Normaal' betekent volgens hem zowel

'overeenkomstig de regel'als'als norm dienend'. Hij stelt dat niet

alleen bepalend is wat het gemiddelde van gebruikelijk is, maar ook

wat de streefnorm is: de uitgangspunten waaraan een contract in

beginsel moet voldoen om de belangen van rechthebbenden op een

behoorlijke wijze te dienen.

Het College constateert dat een uitsluitend grammaticale uitleg - de

in de omgangstaal gebruikelijke uitleg - geen uitkomst biedt, nu er

verschillende mogelijkheden zijn die tot uiteenlopende uitkomsten
kunnen leiden.33 De context en de doelstellingen van de Richtlijn

dienen daarom uitsluitsel te geven.

Uit de considerans van de Richtlijn blijkt dat het transparantie-doel

van groot belang wordt geacht voor het functioneren van het

collectief beheer (zie met name overwegingen 6, 9 en 55 bij de

Richtlijn) en voor het vertrouwen daarin van rechthebbenden,
gebruikers en andere cbo's (zie overweging 34 bij de Richtlijn). De

meest sprekende illustratie van het grote gewicht dat aan

transparantie wordt gehecht, is overweging 9: '

'Deze richtlijn heeft tot doel voorschriften voor collectieve

beheersorganisaties vast te leggen teneinde strenge normen inzake bestuur,

financieel beheer, transparantie en verslaglegging te waarborgen.'

Zoals uit punt 76 - 79 van dit besluit volgt, is transparantie van

bestaande licentieovereenkomsten en tarieven bij uitstek een middel

om het doel - het hanteren door cbo's van billijke en niet-

discriminerende handelsvoorwaarden en tarieven bij af te sluiten

licentieovereenkomsten en het vergroten van het vertrouwen in het

collectief beheer - te bereiken. Een restrictieve interpretatie van de

transpa ra ntieverplichting past daa r niet bij.

Volgens Sena, in navolging van Prof. Quaedvlieg, zijn er systematische

argumenten die tegen openbaarmaking van concrete

overeenkomsten pleiten. Hij stelt onder meer dat (i) de bepalingen in

Hoofdstuk 5 van de Richtlijn (getiteld 'Transparantie en

verslaglegging') in afnemende mate van intensiteit zijn opgenomen:
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94

95

96

van specifieke openbaa rma kingsverplichtingen ten opzichte va n

rechthebbenden, cbo's of gebruikers (de artikelen 18 tot en met 20)

tot algemeen openbaar te maken informatie (artikelen 2L en 221.

Ook wijst hij (ii) op het feit dat in de toepasselijke overwegingen bij

de Richtlijn slechts wordt ingegaan op specifieke

openbaa rma kingsverplichtingen, niet op algemene. Overweging 35

betreft volgens hem de artikelen 2t en 22 van de Richtlijn. Prof.

Quaedvlieg stelt dat (iii) de eis in artikel 2p lid 1 sub c Wet toezicht

om sta ndaa rdlicentieovereenkomsten en normaa I toepasselijke

tarieven openbaar te maken moet worden uitgelegd in het licht van

het streven van artikel 2p als geheel om inzicht te verschaffen in het

'algemeen beleid'van de cbo. Ten slotte stelt hij dat (iv) de

richtlijnwetgever al een belangenafweging heeft gemaakt die heeft

geresulteerd in de beperkte openbaarmakingsplicht van artikel 21 lid

1 sub c van de Richtlijn. Het College mag daar niet haar eigen

belangenafweging voor in de plaats stellen. Laatstgenoemd argument

is door Sena en NPO in hun bezwaarschriften en op de hoorzitting

meermalen herhaald.

Het College vindt deze argumenten niet voldoende overtuigend om

tot een ander begrip van de Richtlijn, respectievelijk de wet te

concluderen en licht dit als volgt toe.

(ad i) Voor de door prof. Quaedvlieg gesignaleerde afnemende mate

van intensiteit van de transparantieverplichtingen in de Richtlijn vindt

het College geen bevestiging. Daargelaten wat precies moet worden

verstaan onder een 'afnemende intensiteit', ziet het College geen

patroon, noch expliciete aanwijzingen in de Richtlijn zelf of in de

overwegingen, dat iets dergelijks werd beoogd.

(ad ii) Juist is dat in de Richtlijn en in de overwegingen op specifieke

transparantieverplichtingen tussen rechthebbenden gebruikers en

cbo's wordt ingegaan. Dat daarmee ook sprake is van 'door de

Richtlijn nauwkeurig gedefinieerde algemene

transparantieverplichtingen' is evenwel niet juist. Uit het ontbreken

van een aparte overweging, specifiek gewijd aan de

transparantieverplichting van artikel 21 lid 1 sub c van de Richtlijn, is

daarom geen argument a contrario af te leiden. Zoals prof.

Hugenholtz in zijn opinie heeft uiteengezet, is deze algemene

openbaarmakingsverplichting (artikel 21 lid l sub c) via een
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amendement in de Richtlijn terechtgekomen.3a Het College vermoedt

dat dit een van de redenen is dat een toelichting of een specifiek op

deze bepaling betrekking hebbende overweging in de Richtlijn

ontbreekt.

97 (ad iii) Het College volgt evenmin de redenering van prof. Quaedvlieg

dat, omdat artikel 2L ook ziet op transparantie van de cbo's over hun

algemene beleid, concrete licentievoorwaarden en tarieven daar niet

onder zouden kunnen vallen3s. Artikel 2I lid 1, sub c Wet toezicht

regelt nu eenmaal dat concrete licentievoorwaarden en tarieven,

mits zij 'standaard' en 'normaal' zijn, openbaar moeten worden
gemaakt; nog los van de vraag of (bepaalde) licentieovereenkomsten

en tarieven gelet hun grote belang voor de sector (zoals de

overeenkomst tussen Sena en NPO) niet kunnen worden geacht

inzage te bieden in het algemene beleid van Sena, zoals VCR heeft

betoogd en prof. Hugenholtz heeft overwogen.36

98. (ad iv) De Richtlijn brengt het grote belang dat zij aan transparantie

hecht tot uitdrukking door te spreken van strenge normen (ov. 9). De

bewoordingen en de overwegingen van de Richtlijn geven echter
geen duidelijkheid over de precieze afweging die in het kader van de

afbakening van artikel 2Ilid l sub c van de Richtlijn is gemaakt. Dat

in de Richtlijn niet alle overeenkomsten en tarieven onderworpen zijn

aan de transparantieverplichting, maar alleen

standaard licentieovereenkomsten en normaal toepasselijke ta rieven,

inclusief kortingen, kan de vrucht zijn van een belangenafweging. Bij

gebreke echter van enige toelichting op dit punt, is het niet mogelijk

om de lijn waarlangs deze eventuele afweging heeft plaatsgevonden

te bepalen, respectievelijk om aan deze afbakening, dan wel aan de

op dit punt veronderstelde belangenafweging, steun te ontlenen

voor de meest passende interpretatie van de in het geding zijnde

begrippen.

347iezijn opinievan 19 september 2018, pag.3 bovenaan: de rapporteur, Helga Trüpel, benadrukte het belang

van maximale transparantie. Zie ook de brief van prof. Hugenholtz van 11 april 2019, hoofdstuk 3 (Systemat¡ek

van de Richtlijn).
35 Vgl. ook artikel 2 lid 2 onder a sub (iii) Wet Toezicht 2013 (oud), waarin ook al openbaarmaking van tarieven
en licentievoorwaarden werd voorgeschreven en die door de nationale wetgever als een 'soortgelijke
openbaarmakingsverplichting wordt gezien' (zie opinie prof. Hugenholtz 19 september 2018 pag. 2 bovenaan).
36 Zie de brief van prof. Hugenholtz van 11 april 2019, onder 3, een na laatste alinea.
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99 Wat betekent het voorgaande nu voor de betekenis en de

d raagwijdte van de begrippen'sta ndaardlicentieovereenkomsten en

normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen' (zie punt 83 van

dit besluit)? Het College zet daartoe de volgende waarnemingen op

een rij:

a. De Richtlijn strekt tot het goed functioneren van het collectieve

beheer van auteurs- en naburige rechten, ten behoeve van

rechthebbenden, gebruikers van beschermd werk en het

algemeen belang dat cbo's mede vervullen. De Richtlijn is te

onderscheiden van de materiële auteursrechtrichtlijnen en het

daarin ten behoeve van de harmonisatie en het eenmaken van de

markt tot uitgangspunt genomen hoge beschermingsniveau van

de rechthebbende. De Richtlijn laat de regels van het

mededingingsrecht onverlet.

b. De begrippen'standaardlicentieovereenkomst en normaal

toepasselijke tarieven, inclusief kortingen' zijn niet eenduidig en

kunnen niet met een louter taalkundige interpretatie worden

uitgelegd.3T

c. Noch uit de tekst van de Richtlijn in het algemeen, noch uit de

terminologie of typering van de wel en niet aan de

tra nspara ntieverplichting onderhevige voorwaa rden en ta rieven

in het bijzonder, kan worden afgeleid of en zo ja welke

belangenafweging aan deze bepaling ten grondslag heeft gelegen

en hoe de uitkomst van deze eventuele afweging steun kan

bieden bij de interpretatie van de betreffende begrippen.

d. Tegenover de voor een strikte interpretatie aangevoerde

systematische argumenten, die met name betrekking hebben op

de samenstelling en aard van bepaalde overwegingen in de

preambule van de Richtlijn en de plaats van de in het geding

zijnde bepaling te midden van verplichtingen die zien op

transparantie over kwesties samenhangend met het algemene

beleid van de cbo, staan argumenten die verwijzen naar het doel

en de werking van de Richtlijn, waarin het goede functioneren van

het collectieve beheer en het belang van transparantie ter

bevordering en verificatie daarvan een centrale plaats innemen.

e. Tot de essentiële elementen van het goed functionerende

collectieve beheer van auteurs- en naburige rechten behoort het

beginsel dat licentievoorwaarden - ondanks de machtspositie van

37 Hugenholtz, advies 24 september 2018 (slot), Hugenholtz 19 september pag 8 sub 8

30



@rA
College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

de cbo - gebaseerd zijn op objectieve en niet-discriminerende

criteria en dat tarieven passend zijn (artikel 16lid2 van de

Richtlijn).

f. Uit overweging 9 van de Richtlijn - waarin staat dat de richtlijn tot
doel heeft strenge normen inzake onder meer transparantie te
waarborgen - bl¡jkt met zoveel woorden dat deze strenge normen
verwijzen naar Titel ll. ln Titel ll staan zowel artikel 16

(licentieverlening en het verschaffen van alle noodzakelijke

informatie aan de onderhandelende part'rjen, cbo's en gebruikers)

als artikel 2L (openbaar maken van informatie aan iedereen).38

100. Op basis van voorgaande waarnemingen komt het College, in

navolging van prof. Hugenholtz, via een richtlijnconforme

interpretatie tot een ruime uitleg van de transparantieverplichting

van artikel 2p lid 1 sub c Wet toezicht en een daarin passende uitleg
van de hierin opgenomen begrippen3e.

101. De gronden treffen geen doel

Strijd met bedoeling notionole wetgever

to2 Anders dan Sena en NPO meent het College dat het met de hiervoor

beschreven overtuiging dat een ruime uitleg geboden is, niet verder
gaat dan de Nederlandse wetgever, die de bedoeling had de Richtlijn

getrouw om te zetten en geen strengere normen op te leggen dan de

Richtlijn. De getrouwe omzetting is geschied door de tekst van artikel
2L lid t sub c van de Richtlijn letterlijk over te zetten in de Wet
toezicht, zonder strengere normen op te leggen. Daarnaast zitten de

richtlijnwetgever en de Nederlandse wetgever ook voor wat betreft
de uitleg van de bepaling op één lijn, zoals uit volgende blijkt.

38 Zie ook de vergelijking die prof. Hugenholtz heeft gemaakt met het telecommunicatierecht, waarin een direct
verband is gelegd tussen transparantie van eisen, voorwaarden en prijzen, en het non-discriminatiebeginsel,
opinie van 24 september 20t9, hoofdstuk 4 onder b.
3e Dat het de Richtlijnwetgever ernst is met de transparantie bij het collectief beheer wordt onderstreept in de
recente DSM-Richtlijn (EU) 2Ot7/790) waar in randnummer 34 wordt overwogen: "(34) Voor de toepassing
van deze mechanismen voor licentieverlening is een strikt en goed functionerend systeem voor collectief
beheer belangrijk. Richtlijn 2014/26/EU voorziet in een dergelijk systeem en dat systeem omvat met name
regels inzake goed bestuur, transparantie en verslaglegging, alsook regelmatige, zorgvuldige en nauwkeurige
verdeling en uitbetaling van de bedragen die aan individuele rechthebbenden verschuldigd zijn"
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103

ao Kamerstukken It,2008-2009, 31 766, nr.3, (MvT) pag. 2 (onderstreping College).
aL Kamerstukken tt,2O08-2009,3t766, nr.3 (MvT) pag.4-5 (onderstreping College)
42 Punt 4 van de spreekaantekeningen, pag. 1.

ln het nationale recht is in 2013 het toezicht op de cbo's versterkt en

verbreed. Die versterking en verbreding strekte er onder meer toe

transparantie van de activiteiten van cbo's te garanderen en hun

functioneren beter te kunnen controleren.40 Dit wordt volgens de

wetgever met name gerechtvaardigd door de marktmacht van de

betrokken organisaties in combinatie met een adequate bescherming

van zowel rechthebbenden als betalingsplichtigen en gebruikers.

Omdat er geen volwaardige markt van elkaar beconcurrerende

beheersorganisaties bestaat, is toezicht noodzakelijk om

rechthebbenden en betalingsplichtigen waarborgen te bieden voor

een transparant en efficiënt functioneren van cbo's. Daaraan dragen

de voorgestelde tra nsparantieverplichtingen - waa ronder

openbaa rma king va n tarieven, ta riefgrondslagen, kortingen en

statuten - bij. Transparantie kan bovendien een bijdrage leveren aan

een bredere maatschappelijke acceptatie van het collectieve beheer

van rechten.4l Ook in het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet toezicht,

dat thans in voorbereiding is, is de garantie- en waarborgfunctie van

de transparantie het uitgangspunt.

1,04. De gronden treffen geen doel

Richtlijn primoir bedoeld ter bescherming von de belongen van

rechthebbenden

105. Sena en NPO hebben in de aanvullende bezwaarschriften, in

navolging van hun adviseurs, zeer uitvoerig betoogd dat de Richtlijn

(primair) een hoog beschermingsniveau van rechthebbenden

nastreeft. Op de hoorzitting betoogde Sena echter:

"Ook is het gemeengoed dat de Richtlijn zowel de belangen van de

rechthebbenden, gebruikers als het algemeen publiek beoogt te

beschermen."a2

Daarmee lijkt Sena haar eerdere standpunt te hebben verlaten. Ook

NPO kwam daar niet meer op terug. Ten overvloede merkt het

College onder verwijzing naar punt 75 van dit besluit op dat het
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aa nva nkelijke stand punt aantoonbaa r onjuist is.

106 Wel hielden zowel Sena als NPO vast aan hun standpunt dat een

ruime uitleg van de transparantieverplichtíng desastreuse gevolgen

zou hebben voor rechthebbenden, omdat de onderhandelingsruimte

en -marge zou verdwijnen als zij zouden worden gedwongen om

overeenkomsten met individuele grote gebruikers of branche- of
koepelovereenkomsten te publiceren. Hierdoor zou de ruime uitleg
van de transparantieverplichting zelfs in strijd kunnen komen met de

Richtlijn, die zou voorschrijven dat een passende vergoeding wordt
gemeten aan de hand van de economische waarde van het gebruik

van de rechten.a3

1,07 Het College merkt onder verwijzing naar het al genoemde punt 75 op

dat het doel van de Richtlijn - anders dan de richtlijnen op het gebied

van auteursrecht en naburige rechten - niet gelijk is aan het doel van

het materiële auteursrecht en het daarbij horende uitgangspunt van

het hoge beschermingsniveau van rechthebbenden. De Richtlijn ziet

op het behoorlijk functioneren van cbo's en beoogt dat

rechthebbenden een passende vergoeding krijgen, en gebruikers

licenties, gebaseerd op billijke en niet-discrim inerende

handelsvoorwaarden (artikel 16). Niet juist is bovendien dat de

Richtlijn cbo's verplicht om tegenover rechthebbenden in te staan

voor een vergoeding die uitsluitend wordt gemeten aan de hand van

economische waarde van de dienst. Artikel 'J,6lid 2,laatste zin, van

de Richtlijn - en in navolging daarvan artikel 2l lid 2,laatste zinnen,

Wet toezicht - bepaalt dat tarieven redelijk zijn in verhouding tot
onder meer de economische waarde. Uit het arrest Sena /NOS blijkt
dat de passende vergoeding waarop rechthebbenden recht hebben,

moet worden bepaald aan de hand van meerdere factoren,

waaronder de tarieven die voor verschillende groepen van gebruikers

worden gerekend.aa Dan is dus van belang dat alle betrokken partijen

in de verschillende groepen van gebruikers van die tarieven kennis

hebben. Gelet op deze systematiek hebben zowel rechthebbenden

als gebruikers groot belang bij transparantie.as

108. Het College betwist niet dat cbo's tot op zekere hoogte worden

43 Zie de opinie van Quaedvlieg, pag. 8 en 9.
44 Zie HvJEU 6 februari 2003, zaakC-245/OO, ECL|:EU:C:2003:68 (NOS/SENA).
4s Br¡ef prof. Hugenholtz 6 januari 20L9, pag.4 midden.
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beperkt in het voeren van onderhandelingen over de vergoeding van

rechthebbenden. Dit is, zoals VCR terecht heeft opgemerkt, echter

niet het gevolg van de verplichting tot openbaarmaking van

standaard licentieovereenkomsten en normaa I toepasselijke ta rieven,

inclusief kortingen, maar van het gegeven dat cbo's een zekere

machtspositie hebben en daarom aan verplichtingen moeten voldoen

waaraan marktspelers in een vrije markt niet hoeven te voldoen;

zoals het vereiste dat licentievoorwaarden zijn gebaseerd op

objectieve en niet-discriminerende criteria en dat tarieven billijk zijn

in verhouding tot onder meer de economische waarde van het

gebruik.a6

109 Een ruime interpretatie van de transparantieverplichting is tot slot

niet onverenigbaar met het beginselvan een hoog

bescherm ingsnivea u voor rechthebbenden in het a uteursrechtelijke

communautaire acquis (gemeenschapsrecht), om de volgende

redenen:

Dat acquis betreft het materiële auteursrecht, dat in de Richtlijn

niet aan de orde is.

Tegenover het beginsel van een hoog beschermingsniveau van

rechthebbenden staat volgens vaste jurisprudentie van het

Europese Hof van Justitie ook in het materiele auteursrecht het

belang van een rechtvaardig evenwicht/ de juiste balans met

andere belangen, zie bijvoorbeeld het arrest van het Europese Hof

van Justitie van 29 juli 2019 waarin daarvoor onder meer wordt

verwezen naar punt 9 en 31" van de considerans van Richtlijn (EU)

20}L1294'1. Ook in de meest recente auteursrechtrichtlijn, Richtlijn

(Eul2Ot9/790, wordt dit vereiste evenwicht tussen

auteursrechten (de rechten van rechthebbenden) en andere

rechten en bela ngen herhaa ldelijk benad ruktas.

110. De gronden treffen geen doel

46 zie ook de opinie van prof. Hugenholtz, pag. 5 bovenaan.
47 Zie bi;voorbeeld HvJEU 29 juli 2019 (Pelham), zaakC-476/17, ECLI:EU:C:2Ot9:624, r.o. 5, onder (9) en (31), en

r.o.32.
48 Richtli¡n (Eu) 2Ot9/790 van Het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en

naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijzig¡ng van Richtlijnen 9619/EG en 2A0Ll29ll,
punten 6,2!,6L,70 en75 van de considerans en artikel 17, lid 10.
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Het bevorderen von het vertrouwen in het collectief beheer

I1,t Sena heeft in haar gronden van bezwaar - in navolging van de opinie
van prof. Quaedvlieg - het standpunt ingenomen dat het niet logisch

is dat het bevorderen van het vertrouwen in het collectief beheer zou

moeten leiden tot een ruime uitleg van de

transparantieverplichtingen. Daartoe voert Sena drie redenen aan:

De belangenafweging is al gemaakt door de Europese wetgever,

die concrete transparantieverplichtingen heeft opgenomen die

beperkter zijn dan het College voorstaat

Transparantie is de uitzondering, niet de regel

De cultuurparagraaf van artikel 167 VWEU4e

7L2. Het College kan dit n¡et volgen

113. Wat betreft de belangenafweging verwijst het College naar de

punten 98 en 99 van dit besluit. Het argument van Sena gaat ook hier
niet op.

1.74

LL5

De stelling dat volgens de Richtlijn transparantie de uitzondering zou

zijn, niet de regel - deze stelling is op de hoorzitting door Sena

herhaald - is, naar het oordeel van het College, ongefundeerd nu zij

geen steun vindt in artikel 21 of elders in de Richtlijn. Nu een regel

ontbreekt dat geheimhouding de norm is, en transparantie de

uitzondering, komt het College niet toe aan de stelling dat de

transpa rantieverplichting va nwege deze uitzonderingspositie

restrictief zou moeten worden geïnterpreteerd.

Ook de stelling, met een verwijzing naar een artikel van prof.

Hugenholtz uit 2003, dat de cultuurparagraaf van artikel L67 VWEU

tegen een ruime interpretatie van de Richtlijn pleit, omdat de

Europese wetgever terughoudender is bij het harmoniseren van

sociaal-culturele activiteiten, zoals bij het rechtenbeheer het geval is,

treft geen doel. Uit overweging 3 bij de Richtlijn - die zoals bekend

ruim na 2003 tot stand is gekomen en die harmonisatie van het

functioneren van cbo's beoogt - blijkt dat cbo's door de

richtlijnwetgever een belangrijke culturele rol wordt toegedicht, met
name de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen. De

4e Pag. 50/51 van het aanvullend bezwaarschrift.
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Richtlijn, inclusief Titel ll met daarin de artikelen 1.6 en2'J. en de door

het College hiervoor geformuleerde invulling daarvan, moet worden

geacht hieraan bij te dragen. Het valt niet in te zien dat artikel

167 VWEU noopt tot een terughoudende invulling van de

transpa rantieverplichtingen.

116. De gronden treffen geen doel.

EIJ Hondvesfo; ondernemersvrijheid (ortikel 16)

1,17 Sena heeft zich, in navolging van prof. Quaedvlieg, op het standpunt

gesteld dat een ruime uitleg van de transparantieverplichting in strijd

is met artikel L6 van het Handvest van de grondrechten van de

Europese Unie (hierna: het Handvest) dat de vrijheid van

ondernemerschap borgt. De ruime uitleg is volgens Sena niet

proportioneel en niet noodzakelijk.

118. Artikel L6 Handvest luidt

'De vrijheid van ondernemerschap wordt erkend overeenkomstig het recht

van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken.'

Artikel 52 lid L Handvest luidt:

'Beperkingen op de uitoefening van de in dit Handvest erkende rechten en

vrijheden moeten bij wet worden gesteld en de wezenlijke inhoud van die

rechten en vrijheden eerbiedigen. Met inachtneming van het

evenredigheidsbeginsel kunnen slechts beperkingen worden gesteld indien

zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan de door de Unie

erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de

bescherming van rechten en vrijheden van anderen.

119. De vrijheid van ondernemerschap houdt onder meer in, zoals ook

door Sena betoogd, dat de ondernemer onderhandelingsmarges

geheim mag houden om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen,

ook wanneer dat ertoe leidt dat verschillende prijzen/tarieven

worden gehanteerd voor gelijkwaardige prestaties. Maar dit in het

s0 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, L8 december 2000, in werking getreden op 1

december 2009, Pb 2Ot2C326l39t
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normale handelsverkeer geoorloofde gedrag botst naar zijn aard met
het verbod voor een monopolist om te discrimineren en daardoor
afnemers bij de mededinging te benadelen. Bij gebreke van een

normaal en vrij handelsverkeer - cbo's zijn immers veelal de enige

aanbieder op hun werkterrein - kan bij cbo's geen sprake zijn van

volledige vrijheid van ondernemerschap. Een beperking daarop is
gerechtvaardigd in het licht van het recht van de Unie en van de

doelstelling en goede werking van de Richtlijn. Gelet op hetgeen

hiervoor in de punten L06 tot en met 108 van dit besluit is

overwogen, is met de ruime uitleg van de in geding zijnde

transparantieverplichting naar het oordeel van het College geen

sprake van een niet proportionele of niet noodzakelijke inbreuk op

het ondernemerschap (en daarmee op artikel 16 van de Richtlijn).

120 Sena vraagt in navolging van prof. Quaedvlieg aandacht voor het
gegeven dat door openbaarheid van licentievoorwaarden de cbo

uitleg zal moeten geven over de vraag waarom voor bepaalde
gebruikers andere voorwaarden en tarieven gelden dan voor andere.

Dat zou volgens Quaedvlieg een rem vormen op een doelmatige
licentiepraktijk en het vertrouwen in het onderhandelingsproces

kunnen ondermijnen en de transactiekosten kunnen verhogen.sl

721,. Het is juist dat het non-discriminatiebeginsel vergt dat een cbo uitleg
moet kunnen geven over de vraag waarom tussen verschillende
groepen gebruikers verschillende voorwaarden en tarieven gelden.

Het non-discriminatiebeginsel houdt immers ín dat, indien met een

gebruiker een licentie is overeengekomen voor een bepaald gebruik

tegen een bepaalde prijs, de cbo in kwestie in principe met andere
gebruikers onder dezelfde of vergelijkbare voorwaarden moet

co ntracte re n, te nzij afwijking daa rva n o bjectief te rechtva a rd igen is.

Van een rem om deze reden op een doelmatige exploitatiepraktijk
kan evenwel niet worden gesproken. Door Sena is ook niet

onderbouwd hoe transparantie een rem op de licentiepraktijk zou

zetten en wantrouwen zou wekken. Het College is daarvan ook niet
overtuigd; de preambule van de Toegangsrichtlijn ln het
telecommunicatierecht kan wat dat betreft steun bieden:

s1 Zie pag. LL van zijn opinie.
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" (16) Transparantie van de eisen en voorwaarden inzake toegang en

¡nterconnectie, ook wat prijzen betreft, bespoedigt onderhandelingen, helpt

conflicten voorkomen en zorgt ervoor dat marktpartijen erop vertrouwen

dat een dienst niet op discriminerende voorwaarden wordt verleend."s2

122. De gronden treffen geen doel

De ruime uitleg is niet nodig voor effectief toezicht

L23. Sena heeft in de gronden van bezwaar en op de hoorzitting gesteld

dat een ruime uitleg van de transparantieverplichting niet nodig is

voor een effectief toezicht op cbo's. Er zijn legio andere handhavings-

en toezichtinstrumenten.

124 Het College stelt voorop dat de Richtlijn primair beoogt dat cbo's zelf

goed functioneren. Daartoe behoort dat zij voldoen aan artikel 16

van de Richtlijn. De transparantieverplichting van artikel 21 lid L sub c

van de Richtlijn en artikel 2p lid 1 sub c Wet toezicht draagt daaraan

bij en is daarom naar het oordeel van het college wel nodig.

L25. Het College betwist voorts niet dat er meerdere mogelijkheden zijn

om misstanden te achterhalen en aan de orde te stellen. Maar dat is

altijd incidenteel en achteraf. De transparantie-eis verschaft een

algemeen inzicht aan de markt omtrent de gehanteerde

voorwaarden en tarieven en vormt daarom een welkome aanvulling

op de al bestaande mogelijkheden; een aanvulling die bijdraagt aan

het bereiken van de doelstellingen van de Richtlijn.

126 De stelling van Sena, dat de koppeling tussen transparantie en

toezicht niet zou worden gemaakt in de Richtlijn,s3 kan het College

niet volgen. De Richtlijn schrijft uitdrukkelijk voor dat de lidstaten

ervoor moeten zorgen dat er een instantie is die toeziet op de

naleving van de nationale wetten die zijn vastgesteld op grond van de

voorschriften van de Richtlijn (artikel 36). Daaronder vallen dus ook

de transparantieverplichtingen die in de Wet toezicht zijn

opgenomen.

127. De gronden treffen geen doel

s2 Preambu le Toegangsri ch tlijn 2OO2l !9 / EG.
s3 ldem.
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Vergelijking met algemene voorwoarden en mededingingsrecht

I28 Prof. Senfltleben leidt uit onder meer het begrip 'algemene

voorwaarden' af dat individueel uitonderhandelde

licentievoorwaarden en tarieven geen onderdeel zijn van openbaar te
ma ken'standaa rdlicentieovereenkomsten' of 'normaa I toepasselijke

tarieven'.sa Prof. Quaedvlieg stelt dat prof. Hugenholtz de ruime

interpretatie van de transparantieverplichting ten onrechte mede

heeft gebaseerd op de regeling van de algemene voorwaarden in de

artt. 6:231e.v. van het Burgerlijk Wetboek (BW). Algemene

voorwaa rden zijn geen standaa rd licentieovereenkomsten en vice

versa. Uit de regeling van algemene voorwaarden, voor zover al

relevant, vloeit voort dat de overeenkomsten tussen Sena enerzijds

en RPO, OLON en NPO anderzijds, geen

sta ndaa rd licentieovereenkomsten zijn.

129. Het College stelt vast dat prof. Hugenholtz voor de uitleg van de

begrippen'standaa rdlicentieovereenkomst en normaal toepasselijke

tarieven, inclusief kortingen' te rade is gegaan bij het begrip

'algemene voorwaarden' uit het BW. Net als Sena komt hij tot de

conclusie dat algemene voorwaarden en

sta nd aa rd lice ntieove reen komste n wezen I ijk va n e I kaa r versch i I len.

Het College is het daarmee eens. Het feit dat

sta ndaard licentieovereen komsten niet gelijk zijn aa n a lgemene

voorwaarden, heeft echter geen zelfstandige betekenis voor de uitleg
van artikel 2p lid 1- sub c Wet toezicht. Daarvoor is bepalend de

richtlijnconforme uitleg zoals hiervoor uitgewerkt.

L30 Wat betreft het mededingingsrecht stelt Sena dat de Richtlijn geen

(sectorspecifiek) mededingingsrecht is. De opvatting van prof.

Hugenholtz, dat het inperken van marktmacht van cbo's het
hoofddoel is van de Richtlijn, is volgens Sena fundamenteel onjuist en

heeft geen feitelijke basis. Mededingingsrechtelijke motieven zijn

geen reden om de transparantieverplichtingen ruim te interpreteren.

Cbo's voldoen ook niet aan de criteria om aan artikel 102 VWEU te
voldoen.

131. Het College stelt vast dat Prof. Hugenholtz te rade is gegaan bij het

sa Opinie 6 december 2Ot8, pag. I!.
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mededingingsrecht en dat hij een vergelijking daarmee heeft

gemaakt zoals hij ook een vergelijking maakte met het recht

betreffende de algemene voorwaarden, maar dat de uitleg van de in

geding zijnde transparantieverplichting steeds gebaseerd is op een

richtlijnconforme uitleg. De behandeling door Hugenholtz van het

mededingingsrecht is, net als zijn behandeling van het recht

betreffende de algemene voorwaarden, meegelezen en bevestigd

door de gezaghebbende experts op de betreffende rechtsgebieden,

te weten prof. Hartkamp en mr. Drijber.

1.32. Het College is het slechts in zoverre met Sena eens dat de Richtlijn

draait om het goede functioneren van- en het bevorderen van het

vertrouwen in het collectief rechtenbeheer en dat niet het

beschermen of het bevorderen van mededinging in een vrije markt

als zodanig centraal staat.

133 Dat neemt niet weg dat cbo's nu eenmaal (wetteli¡k of feitelijk)

monopolisten zijn en bijgevolg een machtspositie hebben ten

opzichte van zowel gebruikers als rechthebbenden, waardoor

bijzonder voorschriften en toezicht noodzakelijk zijn om hun positie

te versterken. Artikel l-6 van de Richtlijn legt strenge regels op ter

zake onder meer governance en transparantie. Het stellen van die

regels is - anders dan in het 'normale' mededingingsrecht - zoals

geregeld in onder meer artikelen LOLen 102 VWEU echter niet

afhankelijk van de vraag of een cbo voldoet aan de 'voorwaarden' om

te worden aangemerkt als een onderneming die misbruik maakt van

zijn macht.

I34. De gronden treffen geen doel

Prof. Hugenholtz heeft een veelheid qon irrelevonte rechtsbronnen gebruikt

Volgens Sena en NPO heeft prof. Hugenholtz bij de uitleg van de

openbaarmakingsverplichting ten onrechte waarde gehecht aan de

oude Wet toezicht, het BW, het Duitse auteursrecht en het

conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Wet toezicht. Een

richtlijnconforme interpretatie laat dit niet toe. Daarvoor zou alleen

de Richtlijn zelf rechtsbron kunnen zijn.

135

136. Zoals uit het voorgaande al volgt, deelt het College deze
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argumentatie niet. Prof. Hugenholtz heeft de

tra nspa ra ntieverplichting richtlijnconform uitgelegd, en heeft daarbij

- onder meer omdat concrete aanknopingspunten in de Richtlijn en

de overwegingen schaars zijn - andere rechtsregels als hulpmiddel
gebruikt. Op die wijze is hij gekomen tot een oplossing die in

overeenstemming is met de doelstellingen van de Richtlijn ss Waarom

dit niet zou mogen, ontgaat het College.

1,37. De gronden treffen geen doel.

Bezwaren met betrekkins tot de overeenkomsten tussen Sena enerziids en

NPO/RPO/O a nderziids

138. Sena en NPO hebben de volgende bezwaren aangevoerd

De overeenkomsten met NPO, RPO en OLON zijn geen

sta ndaa rdlicentieovereenkomsten omdat zij via een

onderhandeling tot stand zijn gekomen. Dit blijkt onder meer uit

het arrest Sena/NOS.

NPO maakt zelf werken openbaar, niet de achterliggende

omroepen, en is zelf jegens Sena wettelijk aansprakelijk. Het gaat

om een overeenkomst met één gebruiker. Bovendien betaalt NPO

een lump sum, die dus niet als benchmark kan dienen. Tenslotte

wordt de overeenkomst slechts in één rechtsbetrekking gebruikt,

conform de wettelijke taak van NPO.

Ook de overeenkomsten met RPO en OLON zijn overeenkomsten

tussen een cbo en een orgaan met een wettelijke taak.

L39. Het College zal hierop hierna reageren

Zoals in punt 84 van dit besluit weergegeven, vallen naar het oordeel
van het College onder 'standaardlicentieovereenkomsten en normaal

toepasselijke tarieven, inclusief kortingen' niet enkel de door cbo's

eenzijdig aan een veelheid van gelijksoortige gebruikers opgelegde

standaa rdovereenkomsten en -tarieven, maa r ook overeenkomsten

en tarieven die gelden voor kleinere gebruikersgroepen, inclusief

overeenkomsten waarover onderhandeld is. Ter vermijding van

discriminatie en bevordering van totstandkoming van objectieve

1,40

ss Zie punt 44van dit besluit.
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criteria en billijke en passende tarieven is kennisname van de

overeenkomsten noodzakelijk.

Overeenkomsten door onderhondeling tot stond gekomen

'1.4'1. Volgens Sena en NPO kan onder 'standaardovereenkomst' alleen

worden begrepen een niet-onderha ndelba re overeenkomst. Sena

verwijst als voorbeeld naar een tarievenoverzicht voor muziek in

bedrijfsruimtes, kantoren en werkplaatsen. Die gebruikers kunnen via

een invuloefening een licentie verkrijgen voor het gebruik van

muziek. Er wordt niet onderhandeld over voorwaarden of tarieven.

Over de overeenkomsten met NPO, RPO en Sena wordt juist wel

individueel onderhandeld. Daar is geen sprake van een invuloefening,

maar van een uitkomst van een lang onderhandelingsproces. Deze

overeenkomsten zijn allerminst standaard. Deze gebruikers hebben

een unieke positie. Volgens prof. Senftlebens6 doet het aspect van

machtsmisbruik zich niet voor ten aanzien van (i) NPO, omdat over de

overeenkomst tussen Sena en NPO onderhandeld is, niet ten aanzien

van (ii) de landelijke publieke media-instellingen omdat voor hen

dezelfde voorwaarden en tarieven gelden, en evenmin ten aanzien

van (iii) de commerciële omroepen omdat zij niet vergelijkbaar zijn

met de publieke omroep.

r42 Het College is met Sena eens dat de overeenkomst die via een

invuloefening wordt gesloten, en waarbij niet wordt onderhandeld,

valt onder het begrip 'standaardlicentieovereenkomst en normaal

toepasselijke tarieven, inclusief kortingen' van artikel 2p lid 1 sub c

Wet toezicht. Het College is het niet met Sena (en NPO) eens dat de

overeenkomsten tussen Sena enerzijds en NPO, RPO en OLON

anderzijds niet onder de verplichting van artikel 2p lid 1 sub c vallen

143. Uit de rationes van de transparantieverplichting van artikel 21 lid 1

sub c van de Richtlijn en artikel 2p lid 1 sub c Wet toezicht - het

tegengaan van discriminatie en onbillijke tarieven, maar ook het

waarborgen van het vertrouwen in het collectief beheer - volgt geen

beperking tot niet-onderhandelde overeen komsten. Ook

licentievoorwaarden en tarieven waarover wel is onderhandeld,

kunnen discriminerend zijn of anderszins onbillijk of onwenselijk.

s6 Zie zijn opinie van 6 december 2018, pag. 10 en L1
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Openbaarmaking van die voorwaarden en tarieven draagt bovendien

bij aan het vergroten van het vertrouwen in het collectief beheer.sT

De overeenkomsten zijn uniek

Sena en NPO hebben een aantalfactoren genoemd waarin NPO, RPO

en OLON verschillen van andere gebruikers: NPO en RPO hebben een

wettelijke taak, NPO, RPO en OLON werken met een lump sum, de

overeenkomsten zijn (formeel) met één partij gesloten en NPO maakt

zelf werken openbaar.

t44

1.45

746

Deze factoren vormen naar de mening van het College echter geen

reden om de overeenkomsten niet onder de generieke

openbaarmakingsverplichting van artikel 2p lid L sub c Wet toezicht

te doen vallen. Het gaat immers om overeenkomsten die de licenties

en tarieven of tariefgrondslagen voor een groep van gebruikers

regelen, en die daarmee de standaard zijn voor die groep gebruikers.

De openbaarmakingsverplichting is er onder meer voor bedoeld om

vast te kunnen stellen of er factoren zijn die de bedoelde

rechtsbetrekkingen zo uniek maken dat om die reden het
gerechtvaardigd is dat andere (groepen van) gebruikers niet dezelfde

aanspraken kunnen maken. De genoemde omstandigheden doen aan

de openbaarmakingverplichting daarom niet af. Het gaat bovendien

niet alleen om mogelijke discriminatie van NPO, de landelijke
publieke omroepen, of de commerciële omroepen, maar ook om

andere gebruikers.

ln het eerste advies en begeleidende brief van 27 oktober 2O17 naar

aanleiding van het handhavingsverzoek van VCR ging het College er

nog van uit dat de overeenkomst tussen NPO en Sena niet onder de

openbaarmakingsverplichting viel. De reden die het College daarvoor

aanvoerde, is dat NPO zelf werken openbaar maakt en niet de

achterliggende omroepen, zodat alleen NPO eindgebruiker is. NPO

voerde ook in de gronden van bezwaar en op de hoorzitting aan dat

de overeenkomst een individuele overeenkomst is, die niet valt

onder de openbaarmakingsverplichting van artikel 2p lid 1 sub c Wet
toezicht.

s7 Prof. P.B. Hugenholtz, 6 januari 2OI9 pagl
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1.47 Op dit punt is bij het College sprake geweest van voortschrijdend

inzicht, mede door de opinie van prof. Hugenholtz. Ook al wordt de

overeenkomst met NPO formeel met één partijgesloten en heeft

deze partij een centrale rol in het geheel, feit is dat alle in Nederland

opererende landelijke publieke media-instellingen via deze

overeenkomst onderworpen zijn aan eenvormige

licentievoorwaarden met een vast tarief. Met prof. Hugenholtz is het

College daarom van mening dat ook deze overeenkomst een

standaardlicentieovereenkomst betreft in de zin van artikel 2p lid 1

sub c Wet toezicht, met normaal toepasselijke tarieven.ss

148. De kern van de onderhavige zaak is dus dat in de overeenkomsten

met NPO, RPO en OLON de licentievoorwaarden en tarieven of

tariefgrondslagen voor een veelheid van gebruikers categoraal

worden geregeld. Gelet op de doelstellingen van de Richtlijn - het

non-discriminatiebeginsel en het vergroten van het vertrouwen in

het collectief beheer - dienen daarom ook de overeenkomsten met

NPO, RPO en OLON als standaardlicentieovereenkomsten te worden

aangemerkt, voor zover zij licentievoorwaarden en tarieven inclusief

kortingen bevatten.

1,49. De bezwaren treffen geen doel

Conclusie

150. De conclusie is dat de inhoudelijke bezwaargronden geen doel

treffen en ongegrond moeten worden verklaard.

F. De termijn voor openbaarmaking

151. Op 7 januari 2019 heeft het College de termijn voor openbaarmaking

van de overeenkomsten met NPO, RPO en OLON verlengd tot twee

weken na de datum van bekendmaking van het besluit op bezwaar.

Tijdens de hoorzitting heeft Sena gevraagd om, als de bezwaren

ongegrond zouden worden verklaard, de termijn te verlengen totdat

de rechtbank uitspraak heeft gedaan op een eventueel beroep. ln

s8 Op¡nie prof. Hugenholtz 19 september 2018, pag. 9.
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reactie daarop heeft VCR gevraagd de termijn niet verder te
verlengen dan tot bijvoorbeeld een week na een beslíssing van de
voorzieningenrechter hangende het beroep van sena. VCR vreest dat
partijen anders pas over vijf jaar uitsluitsel krijgen.

152 Het college besluit de termijn voor het voldoen aan de aanwijzing te
stellen op zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar.
lndien beroep wordt ingesteld, wordt deze termijn verlengd tot zes
weken na de uitspraak in beroep, dan wel tot 6 weken na beëindiging
van de procedure door intrekking of anderszins. Het College
overweegt hiertoe het volgende.

153. Hoewel het algemeen belang vergt dat zo spoedig mogelijk een einde
wordt gemaakt aan de overtreding van artikel 2p lid 1 sub c wet
toezicht, ziet het college ook in dat de belangen voor sena en Npo
groot zijn en dat openbaarmaking onherroepelijk is. Het belang van
vcR bij openbaarmaking van de overeenkomsten is nog steeds
aanwezig maar is minder spoedeisend geworden, omdat VCR

inmiddels over de overeenkomsten beschikt (ln deze
omstand¡gheden is het ook in het belang van partijen dat geen
tijdrovende en kostbare procedures hoeven te worden gevoerd).
Deze omsta ndigheden rechtvaa rdigen voornoemd besluit.

Conclusie

L54 De bezwaren zijn deels gegrond, deels ongegrond. Het College is

bevoegd sena de aanwijzíng te geven en vindt dat het belang dat met
de aanwijzing is gediend zwaarder weegt dan de belangen van sena
en NPo. Het besluit tot aanwijzing wordt aangepast en overigens in
stand gelaten met verbetering van de motivering. De termijn voor het
openbaar maken van de overeenkomsten wordt verlengd tot zes

weken na de datum van bekendmaking het besluit op bezwaar,
indien beroep wordt ingesteld wordt deze termijn verlengd tot zes
weken na de uitspraak in beroep, dan wel tot zes weken na

beëindiging van de procedure door intrekking of anderszins.

Nu het bestreden besluit niet wordt herroepen, is er gelet op artíkel
7:15 lid 2 Awb geen aanleiding een proceskostenvergoeding toe te
kennen.

L55
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Het College besluit:

De bezwaren gedeeltelijk gegrond te verklaren;

Het bestreden besluit in stand te laten, onder verbetering van de

motivering en als volgt aangepast: Het College geeft Sena de

aanwijzing om op haar website openbaar te maken de actuele

standaardlicentieovereenkomsten met NPO, RPO en OLON, en de

normaal toepasselijke tarieven, inclusief kortingen;

De termijn voor het voldoen aan de aanwijzing te stellen op zes

weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar. lndien beroep

wordt ingesteld, wordt deze termijn verlengd tot zes weken na de

uitspraak in beroep, dan wel tot zes weken na beëindiging van de

procedure door intrekking of anderszins.

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Overeenkomstig de Awb kan door belanghebbenden tegen deze beschikking

beroep worden ingesteld. Daartoe moet binnen zes weken na datum van

verzending van deze beschikking een beroepschrift met een kopie van deze

beschikking worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank

Den Haag, Postbus 20302,2500 EH, Den Haag. ln het beroepschrift moet

worden aangegeven waarom de beslissing niet juist wordt bevonden' Voor

de behandeling van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Besluit
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